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LICITAÇÕES 

ERRATA  

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO 

CONTRATO Nº. 015/2018 

 

A Câmara Municipal de Vitória do Estado do Espírito Santo, através de seu 

Presidente, torna pública a errata do Resumo do 1º Termo Aditivo, publicado em 

24/10/2019, 

Onde se lê: – Do valor – R$ 12.244,33 (doze mil duzentos e quarenta e quatro 

reais e trinta e três centavos) mensal. 

Leia – se – Do valor –   R$ 12.244,32 (doze mil duzentos e quarenta e quatro 

reais e trinta e dois centavos) mensal. 

 

Vitória, 17 de março de 2020. 

 

CLÉBER FÉLIX 

Presidente da CMV 

 
SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO DA 18ª LEGISLATURA 
 

Aos cinco dias do mês de março do ano de 2020, às treze horas, no Plenário “Maria Ortiz”, da Câmara 

Municipal de Vitória, realizou-se a quarta reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça, 

Serviço Público e Redação da 18ª Legislatura. Presentes os Senhores Vereadores Sandro Parrini, 

Roberto Martins, Vinícius Simões, Mazinho dos Anjos, Leonil e Davi Esmael. Dando início à Ordem do 

Dia – Ata da reunião anterior lida e aprovada; Das Correspondências externas recebidas por essa 

Comissão, com a palavra o presidente da comissão Vereador Sandro Parrini, apresentou a comissão 

uma solicitação do ministério publico, que tratam de revogação de Leis, onde o Vereador Davi Esmael 

foi o relator. O presidente da comissão sugeriu designar um novo relator para esse processo, por 

entender que o projeto era de autoria do Vereador Davi Esmael, mas o Vereador Davi explicou que se 

tratava de duas propostas, que uma não era de sua autoria, por se tratar do código de limpeza pública, 

que defende a distinção, e que os dois estão atrelados. Explicou que o ministério público recorreu de 

uma lei que já existe, originada de um projeto de sua autoria, e que não se sente suspeito ou impedido 

de emitir um parecer. Pontuou que o ministério público, emitiu um opinamento, e que cabe a eles o 

controle externo do nosso sistema jurídico vigente, e que se entende que a lei é inconstitucional que 

entrem com uma ADIN. Na ocasião o vereador explicou que o ministério público esta pedindo que, se 

há algum Vereador disposto a pedir a revogação, por isso o opinamento. O Vereador Sandro Parrini 

deixa registrado que concorda com o opinamento do Vereador Davi Esmael, e que gostaria de ouvir os 

demais vereadores. O Vereador Roberto Martins destacou a fala do Vereador Davi Esmael sobre o 

princípio da impessoalidade, que já é uma lei, e não um projeto de lei do Vereador, e que o Vereador 

está habilitado sim, para emitir o parecer e que concorda como parece do Vereador Davi Esmael. O 

presidente solicitou o registro em ata que o Vereador Davi Esmael é suplente e membro da comissão 

de constituição e justiça, substituindo na ocasião o Vereador titular Mazinho dos Anjos. Em seguida foi 

colocado em votação sobre o acatamento ou não da manifestação do Vereador Davi Esmael se 

mostrando desfavorável aos Pedidos de Revogação de leis aprovadas por esta Casa: Processos 

Administrativos – Processo n°. 705/2020 – ADM: 3/2020 Procedência: Ministério Público Assunto: 

Procedimento Administrativo Finalístico GAMPES nº2019.0026.599236; Relator: Vereador Davi Esmael 

- Parecer do Relator: desfavorável ao pedido de revogação; Parecer da Comissão: Aprovado o 

Parecer do Relator; Processo n°. 706/2020 – ADM: 4/2020 Procedência: Ministério Público Assunto: 

Procedimento Administrativo Finalístico GAMPES nº2019.0019.787118; Relator: Vereador Davi Esmael 


